Katolicka Szkoła Podstawowa

KALENDARIUM WYDARZEŃ
LISTOPAD 2017
można je znaleźć na stronie internetowej pod adresem

http://www.kspursynow.pl

1 XI (środa)

uroczystość Wszystkich Świętych

2 XI (czwartek)

wspomnienie wiernych zmarłych
(Dzień Zaduszny) – lekcje odbywać się będą
zgodnie ze stałym planem zajęć
14:10 – spowiedź dla chętnych
przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca (w kościele)

3 XI (piątek)

Pierwszy Piątek Miesiąca
7:30 – Msza św. parafialna z udziałem
naszej Wspólnoty szkolnej

obowiązuje szkolny strój galowy
5 XI (niedziela)

14:30 (!) – Msza Święta oraz
spotkanie Rodziców uczniów kl. II i III
„pierwszokomunijnych” z Ks. Prefektem
w tym czasie spotkanie dzieci z nauczycielem

6 XI (poniedz.)

„Akademia Superbohaterów” –
zajęcia prowadzone przez instruktorów
Instytutu Edukacji Pozytywnej
8:30 – 10:05 – klasa IVB
10:20 – 11:55 – klasa VI

8 XI (środa)

8:30 – Olimpus – olimpiada języka angielskiego
dla uczniów klas IV-VII

11 XI (sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

13 XI (poniedz.)

szkolne obchody Narodowego Święta
Niepodległości
8:30 – Msza święta „szkolna”
– uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy
odzyskania niepodległości
oraz koncert pieśni patriotycznych

obowiązuje szkolny strój galowy
15 XI (środa)

9:00 – I etap (szkolny) kuratoryjnego konkursu
polonistycznego

16–18 XI (czw-sob)

XXVIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich
na Jasnej Górze organizowane przez Radę Szkół
Katolickich (więcej informacji na www.rsk.edu.pl)

17 XI (piątek)

9:00 – I etap (szkolny) kuratoryjnego konkursu
matematycznego

20 XI (poniedz.)

zajęcia nt. zasad zdrowego żywienia, cz. 3
prowadzone przez specjalistę żywienia człowieka
(grupa pierwsza)

20 – 24 XI (pon-pt)

Tydzień Życzliwości w naszej szkole

21 XI (wtorek)

termin wystawienia przewidywanych ocen
semestralnych
Światowy Dzień Życzliwości
Warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane
pokłady dobra i codziennie okazywać komuś bezinteresowną
życzliwość.

22 XI (środa)

zajęcia nt. zasad zdrowego żywienia, cz. 3
prowadzone przez specjalistę żywienia człowieka
(grupa druga)

11:10 – XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
„Alfik Matematyczny”
26 XI (niedziela)

15:00 – Msza Święta oraz
spotkanie Rodziców uczniów kl. II i III
„pierwszokomunijnych” z Ks. Prefektem
w tym czasie spotkanie dzieci z nauczycielem

27 XI (poniedz.)

18:00 – zebranie z Rodzicami –
przekazanie informacji o proponowanych
ocenach semestralnych

30 XI (czwartek)

14:10 – spowiedź dla chętnych
przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca (w kościele)

